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माॊना वपे्रभ वभर्ऩित  





 “आजोफा, भरा लाचामचा  खूऩ कॊ टाऱा आरा आशे. त्माऐलजी आता भरा फाशेय जाऊन 

ऩऱामचॊ आणण खेऱामचॊ  आशे.” भेयी एरेन म्शणारी.  
“म्शणजे तुरा आता लाचामचॊ नाशी आशे तय! आता ऩऱालॊ अवॊ लाटतॊम ना? भग भरा लाटतॊ 

आता भधभाशमाॊचॊ झाड ळोधामरा जाण्माची शीच  मोग्म लेऱ आशे!” अवॊ म्शणत आजोफा 
उठरे, त्माॊनी एक काचचेी फाटरी घेतरी आणण डोक्मालय त्माॊची आलडती टोऩी घातरी.  

“आजोफा, भधभाशमाॊचॊ झाड म्शणजे काम?” भेयी एरेनने र्लचायर.े  

“म्शणजे… भधभाळा जजथे आऩरॊ घय कयतात ते. ततथ ेत्मा भध जभा करून ठेलतात… तो 
वगळ्मात जास्त गोड अवतो.” आजोफाॊनी उल्शशवत शोऊन उत्तय ट्रदरे.  

“ऩण आजोफा, आऩल्माकड ेभध आशे की ...” भेयी एरेन म्शणारी.  
“शो, ऩण अवा कुठे आशे!” आजोफा डोऱे शभचकालनू म्शणारे.  



भेयी एरेन आणण ततच्मा आजोफाॊनी कोट घातर े आणण ते फाशेय ऩडरे.  

घयाजलऱची शॉशरशोकची  झाडॊ ओराॊडून ते फागेत भधभाळा जजथे पुराॊच्मा ऩयागाॊतून भध 

गोऱा कयत शोत्मा ततथ ेऩोचरे. आजोफाॊनी त्मातीर काशी भधभाळा अरगद काचचे्मा फाटरीत 

ऩकडल्मा.  
शव्मा तेलढ्मा भधभाळा फाटरीत ऩकडून झाल्मालय ते खूऴ शोऊन शवरे आणण भेयी एरेनकड े

लऱून म्शणारे, “आता मा भधभाळा शे ऩयागकण त्माॊच्मा ऩोळ्माकड ेघेऊन जातीर आणण ततथ े

त्मातीर  भध वाठलतीर, आणण आऩण त्माॊचा भाग काढत ततथऩमतं जाऊ.”  

आजोफाॊनी भग फाटरीचॊ झाकण शरकेच उघडरॊ आणण एक भधभाळी फाशेय ऩडल्मालय रगेच 

ऩयत फॊद केरॊ. भधभाळी एक षणबय फाटरीच्मा झाकणालय येंगाऱरी, भग रगेच लय उडारी 
आणण भक्माच्मा ळतेाकड ेउडू रागरी.  

“चर रलकय,  ऩऱ आता!” आजोफा म्शणारे  

आणण ते दोघे भधभाळीच्मा भागे ऩऱू रागरे.  







खारच्मा यस्त्मालय याशणाऱ्मा गोव्शरॉक भालळी छोट्मा शवल्व्शेस्टयरा फाफागाडीतून फपयलत शोत्मा.  भेयी 
एरेन आणण आजोफा त्माॊच्मावभोरूनच ऩऱत तनघारे शोते.  

“आज आम्शी भधभाशमाॊचॊ घय ळोधामरा तनघारो आशोत!” ऩऱता ऩऱताच आजोफाॊनी ओयडून वाॊगगतरे.  

“भोठी झाल्माऩावून भी कधीच भधभाशमाॊचॊ झाड ळोधामरा गेरे नाशी!” गोव्शरॉक भालळी उल्शशवत शोऊन 

म्शणाल्मा, “भी ऩण मेऊ का तुभच्माफयोफय?”  

आजोफाॊनी खणेुनेच त्माॊना ‘आभच्मा भागे मे’ अव ेवाॊगगतरे आणण ते ततघेशी ऩऱू रागरे. भक्माच्मा 
ळतेातून जाताना शवल्व्शेस्टयची फाफागाडी धक्के खात चाररी शोती, आणण त्माची भजा लाटून तो आनॊदान े

ओयडत आणण शवत शोता.  “क्लकॅ-क्लकॅ ” अवा आलाज कयत एक भोठॊ  फदकशी त्माॊच्माभागे जाऊ रागरॊ.  





भक्माच्मा ळतेातून फाशेय ऩडून त्माॊनी 
चौक ओराॊडरा आणण आऩल्मा  कुयकुयणाऱ्मा 
वामकरीलरून मेत अवरेरे ऐनाय टॉडशोल्ड 

त्माॊना लऱणालयच बेटरे. “तुम्शी वगऱे 

इतक्मा घाईघाईन ेकुठे तनघारा आशात?” 

त्माॊनी र्लचायरे.  

 ऩऱता ऩऱताच भेयी एरेनने उत्तय ट्रदरे, “भधभाशमाॊच्मा  झाडाकड.े” 

“भधभाळीच्मा झाडाऩमतं ततचा ऩाठराग कयताम शोम? … भग भी ऩण 

मेतो,” अवॊ म्शणून त्माॊनी आऩल्मा वामकरलय जोयजोयात ऩाम भायामरा 
वरुुलात केरी. त्माॊच्मा वामकरीच्मा चाकाॊचा आलाज आता फदररा आणण 

‘खयियियि खयियियि  कूॊ …’ अवा मेऊ रागरा. आता वगऱेच ऩऱू रागरे. फाफागाडी 
जोयात धडधडू रागरी. फदकाॊचा ‘क्लकॅ क्लकॅ’ शी  लाढरा आणण वलिजण 

भधभाळी भागे जोयजोयात ऩऱू रागरे.  

भधभाळी थोडी खारी आरी, शलेतच षणबय थाॊफरी, आणण त्माॊच्मा 
डोक्मालय एक गगयकी घेऊन वयऱ वेंट जो नदीकड ेतनघारी.  





जलऱच ओराव्श रॊडशेगन ऩेिा आणण डॉयभा शेभािन मा दोन वुॊदय फट्रशणीॊवोफत पेयपटका 
भायत  शोता.  त्मान ेवशज लय ऩट्रशर ेतय त्मारा शा भोठा घोऱका त्माॊच्माच ट्रदळने ेमेताना 
ट्रदवरा. “तुम्शी वगऱे कुठे तनघारा आशात?” त्मान ेराॊफनूच ओयडून र्लचायरे.  

“भधभाशमाॊच्मा झाडाकड!े” ऐनाय  टॉडशोल्ड ने वामकर शाकता शाकताच उत्तय ट्रदरे.  

“आम्शी ऩण मेऊ का?” वुॊदय फट्रशणीॊनी र्लचायरे.  

“रलकय मा. तुम्शारा ऩऱाले रागेर .” ऐनायन ेवाॊगगतरे.  

“चारेर. आम्शी ऩऱू! चरा तनघमूा!” अवॊ म्शणत ते ततघेशी त्माॊच्माभागे ऩऱू रागर.े  

प्रत्मेकाच्मा ऩालराॊच ेआणण लाशनाच ेआलाज तनयाऱे अवरे, तयी वलिजण शभऱून भधभाळी 
भागे ऩऱू रागरे.  





फेथाि फपचलथि नकुतीच मकुॉनभधीर  एका भोट्रशभेलरून ऩयत 

आरी शोती आणण गाडी फॊद ऩडरी म्शणून यस्त्माच्मा कडरेा थाॊफरी 
शोती. नेभके वलिजण ऩऱत जात अवतानाच ततने भान लय करून 

ऩट्रशर.े “तुम्शी काम भधभाळी भागे तनघारा आशात का?” ततन े

ओयडूनच र्लचायर.े “फाऩये! शे काशी वोऩ ेकाभ नाशी! ऩण चाॊगरी 
भजेची काभगगयी आशे. भी ऩण मेत!े” आणण ती देखीर त्माॊच्माभाग े

ऩऱू रागरी.  

भधभाळी थोडी खारी आरी, भग ऩयत  लय गेरी आणण 

ट्रदवेनाळीच झारी.  



भग आजोफाॊनी शऱूच एका भधभाळीरा फाटरीतून फाशेय वोडरे आणण ऩाठराग ऩयत वरुु 

झारा.  

आनॊदाने आलाज कयत जाणाया शा घोऱका फडि टॉक पेरो रयज लरून तनघनू थेट पेडुवीअयी 
रॉ ॊगड्रॉऩच्मा भेंढ्माॊच्मा कऱऩातच घवुरा. भेंढ्मा जोयजोयात फें फें कयत इकड ेततकड ेऩऱू 

रागल्मा.  

“शे काम चाररॊम? तुम्शी भाझ्मा भेंढयाॊना घाफयलत आशात!”  पेडुवीअयी म्शणारा.  

“भधभाळाॊचॊ  झाड!” कोणीतयी त्मारा उत्तय ट्रदरॊ.  

ते ऐकताच पेडुवीअयीने आऩल्मा फावयीलय एक ळीऱ  घातरी,  आणण तो ल त्माची भेंढयॊ देखीर 

मा घोऱक्मात वाभीर झारी. “काम भेंढयानो, भजा आशे ना?” आणण वगऱेच ऩऱत वटुरे.  





गालोगाल कयभणूक कयत फपयणाऱ्मा तीन लादकाॊनी वशज ऩाट्रशरॊ आणण त्माॊना शा भेंढयॊ, 
फाफागाडी, भाणवॊ, वामकर अवा  भजेळीय घोऱका त्माॊच्माकडचे मेत अवरेरा ट्रदवरा.  

“फाफा, शे वगऱे अवे का ऩऱताशेत?” त्माॊच्मातल्मा एका भरुाने आऩल्मा लडडराॊना र्लचायर.े  

आकाळातल्मा  एका रशानळा ट्रठऩक्माएलढ्मा ट्रदवणाऱ्मा भधभाळीकड ेफोट करून आजोफा 
म्शणारे, “आम्शी त्मा भधभाळीच्मा भागे तनघारो आशोत.” 

“ती आम्शारा ततच्मा घयाचा यस्ता  दाखलते आशे!” भेयी एरेन ऩऱता ऩऱता म्शणारी.  

“तुम्शी ऩण चरा!” ऩऱताना धाऩ रागरेरी फेथाि म्शणारी.  





ठऩ, धक, फें फें, क्लकॅ, क्लकॅ, थयिय्ि कू…, शा- शू अवे तनयतनयाऱे आलाज 

काढत वलिजण ऩऱत  शोते! खुयाॊचा आलाज मेत शोता, भक्माच्मा ळतेातून 

वगऱे ऩऱत वटुरे शोते. भधभाळीचा ऩाठराग कयण्मात कोणाचशेी  इतय कुठेच 

रष नव्शते.   

गे्रनाय कडा ओराॊडून ते त्रफळऩ ऩठायालय आर,े भोठ्मा थोयल्मा झाडारा 
लऱवा घारनू फडि टॉक घऱीत ऩोचरे.  





घऱीतून ऩऱत जात अवताना भधभाळीने आऩरा लेग अचानक लाढलरा 
आणण ती ट्रदवेनाळी झारी. भग डॊकच्मा लनाळी थाॊफनू वलिजण दभ खाऊ रागरे.  

ळलेटची एक भधभाळी याट्रशरेरी काचचेी फाटरी आजोफाॊनी भेयी एरेनच्मा 
शातात ट्रदरी आणण ततने शऱूच ती भधभाळी फाशेय वोडरी.  

आणण अथाितच, ती वयऱ उडत डॊकच्मा लनात शळयरी.  







“ते फघ भधभाशमाॊचॊ झाड.” आजोफा शऱूच कुजफजुरे. “ततथ ेभध वाठलनू 

ठेलरा आशे, ऩण तो काढण्मावाठी आऩल्मारा फयाच धयू कयाला रागेर.”  



भग वलांनी शभऱून फायक्मा पाॊद्मा आणण ओरी ऩाने जभलनू एक शोऱी ऩेटलरी.  

धयुाभऱेु भधभाळा ळाॊत झाल्मालय आजोफा ऐनायच्मा वामकरीलय तोर वाॊबाऱून उबे 

याट्रशरे आणण झाडाऩमतं ऩोचरे. ऩोळ्माच ेरशान रशान तुकड ेकाढून त्माॊनी खारी टाकामरा 
वरुुलात केरी. शवल्व्शेस्टयच्मा फाफागाडीत अवरेरे एक स्लच्छ दऩुटे फेथािन ेऩकडरे शोते त्मात 

ते वगऱे तुकड ेजभलनू भेयी एरेनने चाॊगरे फाॊधनू घेतर.े रॊडशेगनने ते वगऱे फाफागाडीत 

ठेलरे. लादकाॊनी आनॊदान ेलाद्मे लाजलामरा वरुुलात केरी आणण शेभािन बगगनी नाच ू

रागल्मा.  





आजोफाॊनी भग वगळ्माॊना ताजी त्रफजस्कटे, चशा आणण अथाितच भध 

चाखण्मावाठी घयी फोरालर.े  

गाणी, नाच, बयऩयू गप्ऩा, शास्मर्लनोद मात वगऱे यॊगून गेरे.  





आजोफा भेयी एरेनरा शऱूच आतल्मा फाजूरा घेऊन गेरे आणण म्शणारे, “शे 

फघ फाऱ, भाझ्मा लडडराॊनी जे भरा खूऩ लऴांऩलूी दाखलरे शोते, आणण जे त्माॊच्मा 
लडडराॊनी त्माॊना दाखलरे शोते, ते भी आता तुरा दाखलणाय आशे.”  

ततच्मा एका ऩसु्तकालय त्माॊनी थोडावा भध टाकरा आणण ततच्मा कानात 

म्शणारे, “आता माची चल घे!”  

भेयी एरेनने ततच्मा ऩसु्तकालयीर भधाची चल घेतरी.  

भग ते र्लचायऩलूिक ततरा म्शणारे, “मा ऩसु्तकाच्मा आत देखीर तेलढीच गोडी 
आशे! तवेच अदबतू अनबुल, भाट्रशती आणण सान. ऩण शे वलि काशी वशज शभऱत 

नाशी. तुम्शी ते ळोधामच ेअवते. भधभाळीच ेझाड ळोधामरा आऩण जवे ततचा 
ऩाठराग कयत गेरो शोतो, तवाच ऩसु्तकाच्मा ऩानाॊतून मा वलािचा  ऩाठऩयुाला 
कयाला रागतो!”  

एलढे म्शणून आजोफा शवरे आणण ततरा एक ऩऩी ट्रदरी.  





त्मा ट्रदलवाऩावनू भेयी एरेनने लाचामचा कधीच कॊ टाऱा केरा नाशी. 
शभशळगन भधीर भधभाळीभाग ेधालण्मातरी भजा आणण भधाचा गोडला शे वलि 
आता ततरा ऩसु्तकातून शभऱू रागर ेआशे.  


